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 תש"פ בשבט ט'כ שני יום

 2020 פברואר 24                                                                                                                                              

 

  2020 –  25-ה החולות צעדת 2/20202 זוטא מכרז :הנדון

 : רקע

 בהשתתפות טוביה באר האזורית המועצה של המסורתית החולות צעדת את מקיימים אנו שנה כבכל •

 והנוער הספורט מחלקת ובהובלת המועצה תושבי

 קיום יאפשרו לא בטחוני, מצב או אווירה מזג ותנאי ככל - שבת יום 18.4.20 בתאריך תתקיים הצעדה •

  תתבטל. הצעדה - הצעדה

 מחיר. הצעות קבלת נוהל של בדרך שיבחר בכך, המתמחה מפיק ע"י תתבצע הצעדה הפקת •

 

 : הצעדה מרכיבי

 

 :חלקים 3 -מ בתמורכ הצעדה

 קונספט ועמדות דמויות מוזיקה, דגלול, שער, הכולל וממותג אטרקטיבי זינוק מתחם •

 ק"מ 8 - לכת ילמיטיב ומסלול ק"מ 6 -נוער מסלול , ק"מ 4- עממי מסלול הצעדה: מסלולי •

 ועוד( הטבע להגנת החברה יצירה, )דוכנים,  הפעלה תחנות בין עוברים הצועדים המסלולים, במהלך

 צ'יל מתחם נגנים, + פתוחה במה , הנוער מחלקת בהפעלת המועצה ישוביי של נוער דוכני : סיום מתחם •

 ועוד אאוט

 שנה 70 בסימן צעדה - תמסור על שמירה תוך וגיוון שינוי לייצר בכדי מרכזי נושא ילווה הצעדה את •

 טוביה. באר האזורית למועצה

 

 בשנתיים זכיין, של ובתפעול אשקלון חוף אזורית מועצהה של השיפוט בתחום נמצא החוף מתחם כי לציין *חשוב

 אשקלון, חוף מ.א מול בהסדר מותנת רישוי קבלת כן ועל החניה מגרש באזור קרוואנים מתחם הוקם האחרונות

 והזכיין. אשקלון משטרת

 

 תחבורה

  הנוער ומחלקת התחבורה מחלקת עם בתיאום בתיאום יתבצעו הנוער בני הסעות הסדרי

  ביטחון

 .המתמי"ד מתנדבי את לזמן אפשרות קתבד הביטחון מחלקת מול בתיאום

 

לתיבת ההצעות הנמצאת במשרד מזכיר המועצה ) ידנית  12:00שעה:  12.3.2020הצעות יש להגיש עד התאריך 
 בלבד (

_____________________            __________________              _______________ 

 חתימה וחותמת המציע    שם המציע    תאריך

 

  טלפון: ______________________שם הספק/קבלן: _________________   
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 הנדון :בקשה להצעת מחיר לביצוע הפקת צעדת החולות

 4000כ  –מספר משתתפים  -18/4/20שתתקיים בתאריך 

 ספק נכבד ,

  12.3.2020, עד תאריך על גבי בקשה זו בלבדטבלה הר"מ , עפ"י ההנך מתבקש להגיש את הצעתך  

 .12:00בשעה 

  ליתן הנחה באחוזים ממחיר זה שלא רשאי המציע  מע"מ . , המחיר תכלולש"ח 200,000הינו המחיר

 .20%תעלה על 

 כשעליו נספח הביטוח התואם את דרישותוכן אישור קיום ביטוחים  להצעה יש לצרף הסכם חתום ,

 .על הסכמה" (" אישור  4סעיף   42-2019ר הפיקוח כתוב " לצרכי הצעת מחיר בלבד " ) ע"פ טיוטת חוז

  עבודה. –הצעת המחיר תכלול את מחיר ההובלה, הפריקה, ובמקרה הצורך התקנה 

  חודשים. 12הצעת המחיר תהיה תקפה למשך 

 בכל התקנים הנדרשים, וישאו תת"י אם קיים לגביהם. דומובהר בזאת, כי הטובין/עבודה יעמ 

 + יום מאישור החשבון. 30תנאי תשלום: שוטף 

  ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.המזמין אינו מתחייב לקבל את 

  )נא להודיע מיידית. –במקרה של שינוי בפרטי העסק ) עוסק מורשה ושם העסק 

  .ספק מתחייב להציע את המוצר שהוגדר לו בבקשה זו ולא מוצר חליפי אחר 

  תידחה –הצעת מחיר שלא תוחתם בחתימה וחותמת המציע !!! 

  התבקש בלבדעל המעטפה יש לציין את הנושא לשמו 

  בקשה להצעת מחיר עבור הפקת צעדת החולות 
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 כמות תאור מס
משטרה, ביטחון, מהנדס  –הנפקת רישיון עסק לניהול הצעדה  1

טרוקציה משרד הבריאות , כיבוי אש, חשמל,  מהנדס קונס
 וכד'.ביטוח רלוונטי 

1 

עפ"י  שוטר במדים עפ"י דרישת המשטרה ורישוי עסקים  2
 דרישה

 1 תאום מול גורמי הרשות המוניציפלית. 3
 3 מנויילן  A4 -מסלולים, שילוט והכוונה 3 סימון 4

עפ"י  אמבולנס -רפואה. 5
 דרישה

עפ"י  שופל לפינוי חול –הכשרת חניה  6
 צורך

עפ"י  ניקיון האתר לפני ולאחר האירוע. 7
 צורך

 1 צועדים  4000 -תחנת פיתות ל 8
 1 צועדים 4000 -ל צמחים תחנת תה 9

 3 משתתפים  4000 -תחנת יצירה ל 10
דגלול + כניסה ) שער מתנפח יסופק ע"י  –מתחם זינוק  11

  + מוסיקת רקעהמזמין(, גנרטור קטן ) סולר( לניפוח  השער
1 

 4000  . כולל צוות(+ נקודת חלוקה4000מדליות ) 12
עפ"י  סדרן עפ"י דרישת המשטרה ורישוי עסקים 13

 דרישה
עפ"י  מציל עפ"י דרישת המשטרה ורישוי עסקים  14

 דרישה
 1 , כולל מוסיקת רקעהגברה לזינוק וסיום 15
  : מתחם סיום 

 15 כסאות 2, שולחן+  3x3גזיבו  16

 מ"ר 100 מ' כולל פינות ישיבה 100הצללה  17

אמפר + רובוט , כבלים וחיווטים  100גנרטור תלת פאזי  18
 הנדרשים

ייתכן 
ויידרשו 

2 
 1 מ' x46במה נמוכה  19

עפ"י  שירותים כימיים )לפי דרישת רישוי עסקים( 20
 דרישה

 2 + הובלה+ מיםעוקב מים  21
 2 ליצירת אוירה –דמות מחופשת   22
 1 פרסום הצעדה ותאום מול הגורם המפרסם המועצה  23
 1 צילום והכנת קליפ הצעדה 24
 12 מ' כולל תליה 1x3שמשונית  25

 כיכרות
 -23 מ' כולל תליה 1x1.5שמשונית  26

כניסה 
 ליישוב

 -50 מודעת גיליון צבעוני כולל תליה 27
לוחות 

 מודעות
 3-מתחם נינג'ה )ארבעה מתקנים המותאמים לילדים ו 28

 מתקנים המותאמים לנוער(.                                                                        
1 

 1 ניווט אינטראקטיבי 29
 1 צלם מגנטים 30
 1 דגלים+ דגלים סיניים -מיתוג ודגלול לצעדה 31
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  כולל מע"מ.₪  200,000אומדן המכרז 

 מסכום האומדן  20%ם ושלא יעלה על על הספק המעוניין להגיש הצעתו להנחה מהסכום הנ"ל באחוזי
 ולצרף הסכם חתום.

  על מחיר האומדן. אני מציע לתת %________ הנחה      
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.02.2024 

 אספקת שירותים הסכם
 

 _______ שנערך ונחתם ביום ___ בחודש _______ בשנת
 

 -בין  -
 

 מועצה אזורית באר טוביה
 , אזור התעשייה באר טוביה1רח' ניר 

 8310902מיקוד  1012דואר קרית מלאכי ת.ד. 
 08-8583677, פקס: 08-8509800טל: 

 דוא"ל: __________
 הצד האחד                   (: "המזמינה")להלן       

 
 –לבין  -

 
 ____________ת.ז. /_____________ ח.פ.

 כתובת ________________
 טלפון: _________ , פקס: ___________

 דוא"ל: __________
 הצד השני           (: "ספק השירותים")להלן               

 
 

להפקת אירוע צעדת החולות בשמורת הטבע ניצנים והמזמינה מעוניינת כי ספק השירותים ידאג  א. הואיל;

 "(.האירוע)להלן " 18.04.2020 אשר יתקיים ביום

כי הוא בעל וספק השירותים מעוניין לספק השירותים ולדאוג להפקת האירוע, והוא מצהיר  ;ב. והואיל

ניסיון בניהול והפקת האירוע ובעל כל האמצעים המתאימים לנהל ולהפיק אירוע מהסוג 

 המפורט להלן;

 בהסכם זה;וברצון הצדדים להסדיר את מתן השירותים  ;ג. והואיל

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ודינו כדין יתר הוראות ההסכם. .1.1

כותרות הפרקים ו/או הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה בכל צורה ואופן  .1.2

 לפרשנות ההסכם.

 

 השירותיםהתחייבויות והצהרות ספק  .2

 ספק השירותים מצהיר ומתחייב כדלהלן:

כי הוא יבצע את התפקידים המוטלים עליו בהסכם זה בנאמנות ובמסירות, במומחיות, בדייקנות וברמה  .2.1

 מקצועית, ובמועדים הקבועים בהסכם זה.
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לגיבוש כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן אותו היטב וקיבל את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו  .2.2

התחייבויותיו ולא תהיינה לו טענות כלפי המזמינה בדבר אי גילוי מספיק של נתונים או עובדות הכרוכים 

 באספקת השירותים.

כל האישורים , וכי בידו בהסכם זה וכי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרות .2.3

 המזמינה.השירותים עבור  לאספקתדין כל שיונות הנדרשים על פי יוהר

וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם  ,את היכולת והאמצעים הדרושיםלו יש כי  .2.4

 .אספקת השירותים

כי הוא יעסיק את כל העובדים שהעסקתם דרושה לשם ביצוע תפקידו, וכי לא יתקיימו בינו ובין מי  .2.5

 מעובדיו לבין המזמינה כל יחסי עובד מעביד.

 

 השירותים .3

 השירותים אשר יסופקו על ידי ספק השירותים מכח הסכם זה הינם:

ניהול אירוע צעדת החולות בשמורת הטבע ניצנים, ואספקת כלל השירותים המפורטים בהצעתו של ספק  .3.1

 להסכם, לרבות: כנספח א'השירותים המצורף 

מגורמי המשטרה, הנפקת רישיון עסק לניהול הצעדה והשגת כלל האישורים הנדרשים  .3.1.1

 הביטחון, מהנדס החשמל, מהנדס הקונסטרוקציה, משרד הבריאות, כיבוי אש וכיו"ב;

 תיאום הפקת האירוע, בניית התכנים והתקציב, וכן אישור התכנית מול גורמי המזמינה; .3.1.2

ו/או כל נציג אחר  תמר ממןתיאום של פעילות פרסום ויחסי הציבור מול המזמינה, באמצעות  .3.1.3

 כך על ידי המזמינה. שימונה לשם

 שוטר במדים עפ"י דרישת המשטרה ורישוי עסקים. .3.1.4

סימון ושילוט המסלולים כדלהלן: שילוט וסימון מסלול עממי; שילוט וסימון מסלול נוער;  .3.1.5

 שילוט וסימון מסלול למיטיבי לכת; 

 אספקת אמבולנס+ צוות רפואי לכל אורך האירוע; .3.1.6

צועדים: תחנת פיתות אפויות בתיאום  4000-ת להקמה והפעלה של חמש תחנות הפעלה מוצללו .3.1.7

 חליטת צמחים, שלוש תחנות יצירה לילדים עפ"י בחירת המזמינה; -עם המזמינה, תחנת תה

 הכשרת חניה למשתתפי הצעדה, לרבות עבודת שופל וסימון החניה; .3.1.8

 ניקיון האתר לפני ואחרי האירוע; .3.1.9

 הקמת מתחם זינוק הכולל דגלול ושער מתנפח לכניסה; .3.1.10

 מדליות והקמת נקודות חלוקה; 4000ספקת א .3.1.11

 הצבת סדרנים ומצילי ים בהתאם לדרישת המשטרה; .3.1.12

 אספקה של מערכת הגברה לנקודת הזינוק ולנקודת הסיום של המסלולים; .3.1.13
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 צילום והכנת קליפ של האירוע. .3.1.14

 אבזור מתחם הסיום כדלהלן: .3.1.15

 15  3גזיבוX3.שולחנות וכיסאות , 

  כולל פינות ישיבה.מטר במתחם הסיום,  100הצללה של 

  רובוטים, כבלים והחיווטים הנדרשים. 2אמפר+ 100גנרטור תלת פאזי 

  שירותים כימיים בהתאם לתנאי תברואה נאותים לאירועים וירידים של משרד הבריאות

 ודרישות רישוי עסקים.

 2 .עוקבי מים 

 2 בנקודת הזינוק ובמתחם הסיום. -דמויות מחופשות עפ"י בחירת המזמינה 

  4נמוכה במהx6 .מטר 

 12  1שמשוניות לכיכרותx3 .מ' כולל תליה 

 23  1שמשוניות בכניסת היישובx1.5 .מ' כולל תליה 

 לוחות מודעות. 50-מודעת גיליון צבעוני כולל תליה ב 

 .)מתחם נינג'ה )ארבעה מתקנים המותאמים לילדים ושלושה מתקנים המותאמים לנוער 

 .ניווט אינטראקטיבי 

 .צלם מגנטים 

  דגלים + דגלים סיניים. –מיתוג ודגלול לצעדה 

 ביצוע כל השירותים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה בהתאם להתחייבויותיו בהסכם זה. .3.2

 כל הנדרש והסביר לשם ביצוע השירותים.ועשיית  ,ההסכם בתום לב ובנאמנותקיום  .3.3

 

 אחריות וביטוח  .4

המבוצעות על ידו וכן ע"י כל הבאים מטעמו, ובכלל ספק השירותים, כגוף עצמאי ישא באחריות לפעולות  .4.1

לרבות נזק גוף ו/או רכוש ו/או כל נזק תוצאתי ישיר ו/או לכל אובדן, נזק או הפסד  זה ישא באחריות

מעשה או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו או לצדדים שלישיים כלשהם בקשר עם זמינה שיגרמו למעקיף, 

 זו.  בביצוע השירותים האמורים בהתקשרות

, בגין כל הוצאה שתיגרם ה, מיד עם דרישתמזמינה ו/או מי מטעמהאת ה השפיו הפצספק השירותים י .4.2

לשלם  ץאלית זמינהובכל מקרה שהמו/או תביעה בגינם  בקשר עם אובדן, נזק או הפסד כאמור הל

ספק השירותים מתחייב  -אובדן או הוצאה כאמור הפסד, , לנזקפיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר 

 העמד זמינההפרשי הצמדה וריבית והוצאות שהמ בתוספתלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור, וכל זאת 



 

8 
 

, לרבות הוצאות משפטיות, והכל בכפוף לכך שהמזמינה נתנה לספק השירותים הודעה בהן בקשר לכך

 .על קבלת הדרישה בסמוך עם קבלתה ונתנה לספק השירותים את האפשרות להתגונן

לי לגרוע מן האמור לעיל ומהתחייבויות ספק השירותים על פי כל דין ו/או הסכם זה, ספק השירותים מב .4.3

מתחייב לבצע ולקיים, על חשבונו ואחריותו, במשך תקופת ביצוע התחייבותיו עפ"י ההסכם, לכל הפחות 

ום את הביטוחים המפורטים להלן, בסכומים ובתנאים שלא יפחתו מהמפורט להלן ובאישור לקי

 :("האישור"להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  נספח ב'הביטוחים המצ"ב כ

 ביטוח הנכסים המובאים לאתר. ) ביטוח רכוש (  .4.4

ספק השירותים ירכוש ביטוח לנכסים המובאים לאתר האירוע, בכיסוי שלא יפחת מתנאי ביט  .4.4.1

 250,000.-, כאשר הכיסוי יכלול בין היתר כיסוי כל הסיכונים בסכום שלא יפחת מסך של 2016

 ( ₪D.I.C ) . 

יה הכיסוי יכלול ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה ו/או תאגידיה ו/או נבחריה ו/או מנהל .4.4.2

ו/או האגש"ח שבתחומו מתקיימת הפעילות ו/או הוועד המקומי שבתחומו  ו/או עובדיה

 .מתקיימת הפעילות ו/או המוא"ז חוף אשקלון

 הכיסוי יכלול סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת של המועצה ו/או תאגידיה . .4.4.3

חי ו/או שינוי יום במקרה של צמצום הכיסוי הבטו 60בפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת  .4.4.4

 לרעה בתאיה ו/או ביטול הפוליסה

 ביטוח אחריות כלפי הציבור )צד שלישי( .4.5

ספק השירותים ירכוש ביטוח אחריות כלפי הציבור )צד שלישי(, על פיו יפוצו ספק השירותים  .4.5.1

ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו ו/או בשמו בגין אחריותם החוקית )לרבות 

אחריותם השילוחית(, כלפי צד שלישי הנובעת מהסכם זהו/או בקשר עם ביצוע ההתחייבות 

ימים ממועד  14ההחלטה ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך  הצו,נשוא הסכם זה. 

 נתינתם. 

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את המזמינה, עובדיה ו/או הפועלים מטעמה כמבוטחים  .4.5.2

נוספים בגין אחריותם כמזמיני השירותים ו/או בגין אחריותם למעשי ולמחדלי ספק השירותים 

 עמו.ו/או עובדיו ו/או הפועלים מט

 ייכלל סעיף אחריות צולבת. .4.5.3

רכוש השייך לעובדי המזמינה או לעובדי ספק השירותים ייחשב כרכוש צד שלישי לצרכי  .4.5.4

 פוליסה זו.

ש"ח למקרה אחד, ובסה"כ לתקופת ביטוח  20,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך   .4.5.5

 רותים.שנתית. הביטוח ייעשה בשים לב לטיבם, היקפם וערכם של שירותי ספק השי

 ביטוח אחריות מקצועית .4.6

ספק השירותים ירכוש "פוליסה לביטוח אחריות מקצועית" על פיה יבוטחו ספק השירותים,  .4.6.1
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שותפיו, מנהליו, עובדיו וכל אדם אחר הפועל בשירותו בקשר עם מתן השירותים. הביטוח 

 למעשי ו/או מחדלי הפועלים מטעמו. המועצה גםאחריות את  ללכלויורחב 

הביטוח יורחב לכסות את אחריותן של המזמינה ו/או עובדיה ו/או הפועלים מטעמה כמזמיני  .4.6.2

השירותים ו/או למעשי ולמחדלי ספק השירותים וכל הפועלים מטעמו. לעניין זה ייכללו הנ"ל 

 בשם המבוטח.

התאריך הרטרואקטיבי בביטוח יהיה לא יאוחר ממועד פעילותו של ספק השירותים ו/או  .4.6.3

( 6) משישההפועלים מטעמו בקשר עם הסכם זה והביטוח יכלול תקופת גילוי שלא תפחת 

 חודשים.

 הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת. .4.6.4

בהם או עיכובם, אובדן שימוש  הביטוח לא יכלול כל חריג בדבר אובדן מסמכים, אובדן השימוש .4.6.5

 או עיכוב ומעשה אי יושר על ידי עובדי המבוטח.

גבול האחריות בפוליסה ייעשה בשים לב לטיבם, היקפם וערכם של השירותים שיספק ספק  .4.6.6

ש"ח לאירוע וסה"כ  4,000,000ש"ח לתובע ומסך  4,000,000השירותים אך לא יפחת מסך 

 לתקופת הביטוח.

מתחייב להחזיק ביטוח אחריות מקצועית על שמו בתוקף כל עוד מתקיימת ספק השירותים  .4.6.7

 אחריותו על פי כל דין.

 ביטוח חבות מעבידים .4.7

ספק השירותים ירכוש ביטוח חבות מעבידים, על פיו תכוסה אחריותו כלפי המועסקים על ידו  .4.7.1

 ש"ח 6,000,000.-בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה, בגבול האחריות אשר לא יפחת מסך 

 למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ₪  20,000,000.-לתובע ומסך 

הביטוח יורחב לכסות גם את אחריות המזמינה אם יימצאו אחראים כמעביד לנזק שנגרם  .4.7.2

 למועסקים על ידו. לעניין זה תיכלל המזמינה בשם המבוטח. לעובדי ספק השירותים או

הביטוח ייעשה בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, שתאושר על ידי המזמינה והפוליסות תעשינה  .4.8

לטובת ספק השירותים וכן לטובת המזמינה, יחד ולחוד )ביטוח צולב(. מוסכם בזאת כי הכיסוי 

 יפחת מתנאי ביט הרלבנטיים למועד חידוש הפוליסה. בפוליסות צד שלישי וחבות מעבידים לא

)ששים( יום לפני  60כן תכלולנה הפוליסות סעיף ביטול שיבוב כלפי המזמינה ומתן התראה בכתב של 

 ביטול.

התואם את דרישות הביטוח ע"פ נספסח האישור הנ"ל, את ספק השירותים מתחייב להמציא למזמינה  .4.9

)שבעה( ימים לאחר חתימת הסכם זה או לפני תחילת  7 -, חתום על ידי מבטחיו לא יאוחר מהביטוחים 

ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם )לפי המוקדם מבין המועדים(. המצאת האישור החתום הנה תנאי 

 יסוד בהסכם זה.

מועד תחילת תקופת הביטוח יהא מועד תחילת ביצוע השירותים הנקוב בהסכם זה או מועד תחילת  .4.10

ביצוע השירותים בפועל, לפי המוקדם מביניהם, וספק השירותים מתחייב להחזיק את הביטוחים 
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בתוקף כל עוד עומד הסכם זה בתוקפו ו/או כל עוד נמשכים השירותים על פיו. מבלי לגרוע מכלליות 

ור לעיל, מתחייב ספק השירותים כי ביטוח אחריות מקצועית יוחזק על ידיו בתוקף כל עוד האמ

 מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות שנעשתה על ידו בקשר עם ההסכם. 

לא ביצע ספק השירותים את הביטוחים המפורטים לעיל, או חלק מהם, תהא המזמינה רשאית, אך לא  .4.11

במקומו, ולשלם למבטח את הפרמיות המגיעות לו בגין הביטוחים כאמור. חייבת, לבצע את הביטוחים 

ספק השירותים מתחייב בזאת להחזיר למזמינה כל סכום ששולם עבור עריכת הביטוחים כאמור לעיל 

)עשרים  20%וכל הוצאה נלווית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, וכן הוצאות תקורה בשיעור של 

מבלי לגרוע מזכויותיה לסעדים אחרים על פי כל דין, לנכות ולקזז כספים אחוזים(, והמזמינה רשאית, 

 אלו וכל הוצאות שייגרמו לה בקשר עם כך, מכל תשלום שיגיע ממנה לספק השירותים בכל זמן שהוא.

אין באמור בסעיף זה ו/או בעצם עריכת הביטוחים על ידי ספק השירותים כדי לשחררו מאחריות כלשהי  .4.12

ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על המזמינה כל חובה נוספת מעבר לאמור בחוזה זה ו/או על פי חוזה זה 

בדין. מוצהר ומוסכם כי ספק השירותים יהא מנוע מלהעלות כלפי המזמינה כל טענה או דרישה לגבי 

מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם. למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור, 

בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על ספק השירותים ועליו לבחון את חשיפתו לחובת ולקבוע  הינם 

 את גבולות האחריות בהתאם.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו ובאישור על קיום ביטוחי ספק השירותים,  .4.13

ו, יעמדו בדרישות הביטוח מתחייב ספק השירותים לוודא כי קבלנים וקבלני משנה מטעמו, ככל ויהי

כמפורט בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו ובאישור. ספק השירותים מתחייב להמציא לחברה לפי 

 הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה. 

או על מי ספק השירותים מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמינה בגין כל סכום אשר יושת עליה ו/ .4.14

 מטעמה, עקב הפרת תנאי הביטוחים אשר התחייב לערוך. 

 התמורה .5

כולל ₪  200,000בגין אספקת השירותים, כאמור בהסכם זה, תשלם המזמינה לספק השירותים סך של   .5.1

"(, כנגד התמורה)להלן: "בהפחתת ההנחה שניתנה על ידי ספק השירותים בהצעתו, ככל שניתנה מע"מ 

והמזמינה תבצע, על פי דין, ניכוי מס במקור מן הסכום האמור לעיל. תשלום התמורה יתבצע  חשבונית

 מיום אישור החשבון. 30בתנאי שוטף+

, 3.1היה ותסבור המזמינה כי ספק השירותים לא עמד בהתחייבויותיו, ובפרט באלו האמורות בסעיף  .5.2

ור, תהא רשאית המזמינה שלא לשלם להלן. עד להכרעה כאמ 8.1יוכרע העניין בהתאם לאמור בסעיף 

 לספק השירותים את התמורה.

מוסכם ומודגש בזה, כי התמורה מהווה את התמורה המלאה והבלעדית לה יהא זכאי ספק השירותים  .5.3

שיוציא ספק השירותים לצורך מתן השירותים, וספק  כל ההוצאותבגין מתן השירותים, לרבות בגין 

 נוספים כלשהם בגין רכיבים אלו ואחרים.   השירותים לא יהיה זכאי לתשלומים

ספק השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מהמזמינה בגין מתן השירותים על פי הסכם זה. יחד  .5.4

תוך הליך ההפקה, על סעיפי שירותים ותמורה נוספים, ובלבד שאלה עם זאת, יכולים הצדדים להסכים 

 נה.יאושרו בכתב בין ספק השירותים למנכ"ל המזמי
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 נהלי העבודה .6

 ספק השירותים יעביר לאישור המזמינה כל מודעת פרסום בטרם פרסומה. .6.1

ספק השירותים יעביר לידי המזמינה בסיום האירוע את כל התמונות ו/או הסרטים וכיו"ב שיהיו  .6.2

 לאירוע בדיסק און קי, או באמצעי חלופי לפי החלטת המזמינה.

עליו, שכל החומר הנוגע לאירוע שייך למזמינה וכי אין ולא ספק השירותים מצהיר כי ידוע ומוסכם  .6.3

 תהיה לו כל זכות יוצרים לגבי חומר זה.

 שינוי וביטול .7

כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי ההסכם, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על ידי  .7.1

 שני הצדדים.

ככל ולא ניתן יהיה לקיים את האירוע במועד הקבוע בהסכם זה לעיל, כתוצאה מכוח עליון, תקבע  .7.2

המזמינה מועד חלופי לקיום האירוע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי שיהיה בשינוי המועד 

 כאמור כדי לגרוע מהוראות הסכם זה ו/או מתוקפו. 

 הודעות ויישוב סכסוכים .8

 .במחוז תל אביב דעות בין הצדדים תוכרע המחלוקת בבית המשפט המוסמךבמקרה של חילוקי  .8.1

 כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. .8.2

 כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תישלח כאילו התקבלה ע"י הנמען .8.3

 בעת מסירתה. –שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד ואם נמסרה ביד 

 

 

 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה

 
_______________________                                                              __________________ 

 ספק השירותים         המזמינה                                                                                             
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 הצעת ספק השירותים -נספח א'
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 ביטוח )צעדת החולות(  נספחאישור   -'בנספח 
 אחריות וביטוח 

 
המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : מוא"ז באר טוביה ו/או תאגידים 

המקומיים שבשטחם מתבצעת הפעילות עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או הוועדים 
ו/או האגש"ח שבשטחו מתבצעת הפעילות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או המוא"ז חוף 

 אשקלון
 
המפיק יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם  .1

או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמינה  שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו 
בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה  ו/או עירייה ו/או לצד שלישי עקב כך. 

 ת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.והמפיק יוציא על חשבונו פוליס
 

כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק המפיק פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או  .2
 כאמור לעיל.

 
ידרש י, ישפה המפיק את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום שלעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3

המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי המפיק  ו/או 
 מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.-בדעקב טענה בקשר ליחסי עו

 
ם שיגיע והמזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכ .4

למפיק ממנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו 
 מי נזק לצד שלישי כלשהו.המזמינה תהא צפויה לשלם ד

 
לכל להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך המפיק ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה  .5

הסכם זה, והוא לנקוב באת הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם הפחות 
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם יישא בעלותם וכן 

 
ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה  7המפיק ימציא למזמינה  תוך  .6

המפיק יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים  .ואינו מסויג של המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיו
 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו. 14האמור, לכל הפחות 

 
כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, יתאיין המפיק מודע לכך 

 הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.
 

גם עירייה, לפי דרישתה הראשונה, לבקש זאת המזמינה יהיה המפיק חייב להמציא למזמינה  ו/או יאם  .7
 הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.את פוליסת 

 
המפיק מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה  .8

( לשלם את כל הסכומים הנ"ל ים)אך לא חייב םהיה המזמינה רשאייבתקופה המלא, אם לא יעשה כן 
 כותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה למפיק.במקום המפיק ולנ

 
אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקעים למזמינה  ו/או  .9

ואין בהם כדי לשחרר את  או להגביל את אחריותו  עירייה כנגד המפיק על פי ההסכם ועל פי כל דין,
 המפיק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 
הפעילות המבוטחת ע"פ נספח זה הינו : ארגון והפקה של צעדת החולות ומבלי לפגוע בכלליות  .10

האמור לרבות אישורי מהנדסים שונים, מומחי בטיחות, פרסום, שיווק, סימון ושילוט כבישים ודרכים 
ת , הקמת תחנות הפעלה לילדים ונוער, הפעל, שיטור וסדרניםלצעדה, אספקת שירותי אמבולנס וע"ר 

צמ"ה לצרכים שונים, הכשרות של חניונים, הקמת מתחם זינוק וסיום, כולל במות למפעים, תעודות 
וכד', שירותי ניקיון, דיגלול, אספקת סדרנים ומצילי ים, מערכות הגברה ותאורה, להקות נגנים, צילום 

בות שימוש והכנת סרטים לגבי האירוע, אספקת גנרטורים ומתקני חשמל לתאורה, הגברה ושימוש לר
 הציבור, אספקת מי שתייה, שירותים כימיים וכד'
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 .הכיסוי הבטוחי הנדרש בגין הפעילות נשואת הסכם זה הינו כדלקמן :11

 תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט

 
  ביטוח רכוש המובא ע"י המפיק או מי מטעמו. .1
 

 הפוליסה כפופה לתנאים כדלקמן: 

בהיקף שיכלול את שווי כל הציוד שהובא ע"י המפיק ו/או מי  ( .D.I.C ). הכיסוי יכלול סעיף כל הסיכונים 1.1
 מקבלני המשנה של המפיק. 

 המזמינה. הפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת של   .1.2
וכל הבאים מטעמם, למעט כלפי מי שגרם  המזמינה,. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 1.3

  לנזק בזדון.
  לגבי ביטולה או שינוי לרעה בתנאיה. יום-60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת   .1.4
 
 
 .ביטוח צד שלישי .2

 
ש"ח   )אך לא   20,000,000.- א יפחת מסמך שלגבול האחריות שלב  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור

 (לאירוע  ולתקופת הבטוח.₪   20,000,000פחות מ 
 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות: 
 

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו  .2.1
 כצד שלישי.

ובתנאי כי יש חבות כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  .2.2
 של המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

 הנמכרים באתר האירועים.ומשקאות . לא יחול לגבי מוצרי מזון 3.3.1סייג  .2.3

אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " על 3.12בסעיף  .2.4
 מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

 .כנגד המזמין הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.5

ולמעט כלפי מי  המזמיןהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.6
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זהשגרם לנזק בזדון, 

 
 
 

    : ביטוח חבות מעבידים .3
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות 
 ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.   20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-אחריות של 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

 
ו/או הבאים המפיק למעשי ו/או מחדלי  ובגין אחריות ףהמזמין כמבוטח נוס הפוליסה תורחב לכסות את  3.2

 .מטעמו 
 

 לגבי עבודה בגובה, ע"פ חוק. הפוליסה אינה כוללת סייגים כל שהם 3.3
 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11בסעיף  .3.4
 ". מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח
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  רם לנזק בזדון.המזמין ולמעט כלפי מי שג. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.5

  
  

    :  ביטוח אחריות מקצועית .4
  

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, ש"ח   4,000,000. -ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך   
המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו מפיק ומעסיק בעלי מקצוע שונים, העוסקים בהקמה 
פירוק, תכנון, פיקוח, בקרה, בטיחות וכל אדם המפעיל ידע מקצועי ,הקשור בהפקת האירוע המבוטח ע"פ 

ו כל גוף או ישות משפטית שהיא, לרבות המזמינה  אישור זה ,בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא א
 הנובעת מרשלנות מקצועית של המבוטח ו/או קבלני המשנה ו/או הבאים מטעמם. 

  
 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות: 

  שם המבוטח יכלול את שמה של המזמינה  כמפורט ברישא למסמך זה. .4.1
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת המפיק כנגד המזמינה  בגין  .4.2

 ההתקשרות נשואת אישור זה. 

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  .4.3
 המבטחת את המזמינה  כנגד אותה חבות. 

ל המפיק, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו ש .4.4
הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותה של המזמינה  להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו 

  ובלבד שנעשו בתום לב, ולא מחמת אי תשלום פרמיה .

יום, לאחר סיומה אם המבטח  180הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  .4.5
ת הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה יביא א

 חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י המפיק. 

יום בגין ביטול או אי חידוש הפוליסה או  60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .4.6
 שינוי לרעה בתנאיה. 

 
 

  פוליסות הביטוח:הוראות כלליות החלות על כל  .5
 

 כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל נרכשו ע"י המפיק אצל מבטח אחד בלבד  .5.1

המבוטח בכל הביטוחים שערך המפיק בקשר להוראות החוזה הורחב כך שהוא כולל גם את  .5.2
  .בהסכם ההתקשרות בגין הפעילות המבוטחתהמזמינה  כמופיע 

כל הביטוחים שערך המפיק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  .5.3
המבטח למפיק ו/או למזמינה  הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו  שלחהיקפם, אלא אם כן 

  (שישים) יום מראש. 60לעשות כן, לפחות 

ריג או הוראה בפוליסה בכל הביטוחים שערך המפיק בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל ח .5.4
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה  – למעט תביעות המוגשות נגד המפיק לבדו –

מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה 
חומרים רעילים או מזיקים , ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות ,אדים, גז, שיטפון, בהלה, 

חומרי נפץ לא מלחמתיים ( זיקוקים ), הרעלה במזון או במשקה, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום 
  תאונתי מכל סוג ותאור, הרעלה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק ובעלי חיים .

מפורש בדבר ויתור של  כל הביטוחים שערך המפיק בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף .5.5
) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף( 

זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט כלפי מי שגרם  מזמינה של
  לנזק בזדון.

כל הביטוחים שערך המפיק בקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .5.6
המזמינה  מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה 
ידוע למזמינה , שלעניין זה מוגדר מנכ"ל המזמינה  ו/או גזבר המזמינה  וגם או האחראי על הביטוחים 

  נה . במזמי

כל הוראה בביטוחים שערך המפיק בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  .5.7
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי 
המזמינה  . כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה  הינו "ביטוח 
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כה את המזמינה  במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי ראשוני", המז
  המזמינה  האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

  לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .5.8

ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על המפיק מוסכם ומוצהר בזאת כי חובות  .5.9
  בלבד, לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .4.2
 . ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם הנני 

להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה 
 ונספחיו

 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת המפיק  שם המפיק  תאריך
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 (2/11)מתוך חוזר מנכ"ל  יתור חשש לניגוד ענייניםאשאלון ל -נספח ג' 

 

 הרשות המקומית ______________________________

 מועמד/ת לתפקיד ______________________________

 
 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים .1
 

 שם פרטי ____________________________________ 

 מספר זהות __________________ שנת לידה _________ 

 

 כתובת:

 רחוב______________ עיר/ישוב _________________ מיקוד ___________ 
 

 מס' טלפון __________________ מס' נייד __________________________ 
 
 

 תפקידים ועיסוקים .2
שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה,  4פירוט תפקידם ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.

 נא התייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה
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 תפקידים ציבוריים .3

 
 לעיל. 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 

 תאריכים מילוי התפקיד התפקיד הגוף
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4
 

או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים  בדירקטוריוניםפירוט חברות 
 ובין אם שאינם ציבוריים.

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

שם 
התאגיד/רשות/גוף 

 ותחום עיסוקו

 תאריך התחלת
הכהונה 
 ותאריך
 סיומה

 סוג הכהונה
)דירקטור חיצוני או מטעם 
בעלי מניות ככל שמדובר 

 –בדירקטור מהסוג השני 
 נא לפרט גם

פעילות מיוחדת 
, כגון בדירקטוריון

חברות בוועדות או 
 תפקידים אחרים
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 קשר לפעילות הרשות המקומית .5
האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות 
המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים 

 מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם(?סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה 

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 נא לציין זיקה או קשר באופן מפורט.

 

אותו ו/או  מייצגלרבות כ י שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או  –"בעל עניין" בגוף 
, בתאגידים הנסחרים 1968 –יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 1בבורסה(

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 לגבי קרובי משפחה 5-2בשאלות  כאמורפירוט תפקידים  .6

 משפחתך. קרובילעיל לגבי  2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 

 בלבד. בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, אם בן/ת 
התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות , יש לפרט את בדירקטוריוןזוגך חברה 

 מיוחדת בדירקטוריון(.

 1968 –חוק ניירות ערך, תשכ"ח  1 .2
 "בעל עניין", בתאגיד

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר  (1)
מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים 
וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המנופק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים 

 –שלו לענין פסקה זו 
 ראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.י (א)
למעט חברת  –החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, "נאמן"  (ב)

()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46עותו לפי סעיף רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמ
 לפקודת מס הכנסה. 102לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)

 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה 
מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, 

 כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע לך על , העלולים קרוביךתפקידים ועניינים שלך או של  .8

תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד 
 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שלחנך –"קרוב" 

 כן/לא

 :אם כן, פרט/י

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך  .9
 חשש לניגוד עניינים.

האחרים, שאליהם לא התבקשת  קרוביךהאם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של 
להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך 

 במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 נא להתייחס גם לאחרים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

לעיל )לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה  1-8ושאים שעליהם נשאלת בשאלות נא להתייחס במיוחד לנ
 חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10
קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, נא צרף/י בנפרד 

 כולל תאריכים.

 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות .11
 פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.

בתאגידים  1968 –)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 הנסחים בבורסה(

 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן/לא

 אם כן, פרט/י

 
שם המחזיק )אם  שם התאגיד/גוף

המחזיק אינו 
 המועמד(

תחום עיסוק  % החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

 1968חוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 - בעל ענין", בתאגיד"

התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של (1)
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או  הכללי, מי שמכהן יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו אחד או

 או מכוח ההצבעה בו או רשאי עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו מחזיק תאגיד שאדם כאמור
 - פסקה זו ןלענייותר מהדירקטורים שלו; י למנות עשרים וחמישה אחוזים או

 ;בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן )א( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק
 -"נאמן" זה, לענייןהנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;  )ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את

או ()ו( 2)א()46להסדר כמשמעותו לפי סעיף  מכוח תפקידו כנאמן למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק
 ;לפקודת מס הכנסה 102ת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף כנאמן, להקצא

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים; (2)
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 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .12

להעמידך האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 
 במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה  מועמד?

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .13
מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות האם את/ה, קרוביך או 

 כלשהם?

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .14
בתפקיד האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים 

 שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( של גופים 
 שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן  –ן" בגוף "בעל עניי
 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

 כן/לא

 אם כן פרט/י

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 הצהרה-חלק ג'

 הצהרה

 ____________________ת.ז. מס' _________________מצהיר בזאת כי:אני החתום/ה מטה 

 ;כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים .1

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן  .2

ההצהרה הי למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או  נאמר במפורט כי

 ;בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה  אישית

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לקרום לי להיות במצב של חשש לניגוד  .3

 ;עניינים עם התפקיד

 עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל .4

 ;המקומית בנושא התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהל הדברים הרגיל, סוגיות  .5

שפטי של הרשות מאותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ השלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד 

 ;המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

 

 

                               _____________________                    _______________________ 

 חתימה                                                                                  תאריך                               

 


